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Ma 5   

Di 6  NM: Sinterklaas op bezoek in onze school 
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Speelgoeddag (zie ook bij ‘Prikbord’) 
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Do 15   

Vr 16   

Ma 19  Rapporten + oudercontact 

Di 20  Rapporten + oudercontact 

Wo 21  Rapporten + oudercontact  

Do 22  Rapporten + oudercontact 

Vr 23  Hele dag school 

Gebouwenloop ‘De Warmste Wissel’ 

Van ma 26/12 tot zo 8/01   Kerstvakantie 



 

Hygiëne toiletten 

Beste ouders 

Regelmatig krijgen we van kinderen, maar ook van ons onderhoudsteam, te horen dat de toilet-

ten vies zijn. We dragen hygiëne hoog in het vaandel. We hebben heel veel respect voor ons 

onderhoudsteam dat erg hun best doet om alles proper te houden. Alle toiletten worden dage-

lijks 2 keer gepoetst. 

Een ongelukje op het toilet is snel gebeurd, dus daar hebben we alle begrip voor. 

Wat we niet zo fijn vinden, is dat er heel vaak plassen pipi naast het toilet liggen, dat we afval, 

fruit e.d. in het toilet vinden, dat er papier op de grond wordt gegooid etc. 

Dit werd/wordt in de klas besproken. Daarnaast willen we ook vragen om met uw kind thuis even 

in gesprek te gaan hierover. Alle kinderen vinden een net toilet veel fijner! Op deze manier kun-

nen we ook ons respect tonen voor onze poetsvrouwen.                                                                               

Bedankt om dit even mee op te nemen, thuis. 

Hartelijke gelukwensen bij de geboorte van: 

 Joppe: broertje van Jesse Michiels (2B) 

 Julien: broertje van Victor Bouré (1B) 

       Flo: dochtertje van juf Elke (5B) en Jonas 
 

Hartelijk gefeliciteerd met jullie huwelijk: 

 Lisa Schampaert & Joey Lauwers: mama en papa van Lovely Lauwers (3A) 
 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van: 

 Billie: broertje van Lovely Lauwers (3A) 

Familienieuws: 

‘Oog voor Lekkers’ 

Vanaf woensdag 11 januari moet u, beste ouders, op woensdag geen fruit mee naar school ge-

ven. Met BVBA Fruit on Wheels heeft onze school een contract afgesloten. Wekelijks, geduren-

de 20 weken, bezorgen zij ons vers fruit of groenten.                                             

Dit kunnen we doen dankzij onze ouderraad, waarvoor veel dank! 

Op woensdagochtend verdelen enkele vrijwilligers het fruit of groente. 

Soms moet het fruit versneden worden. Daarvoor willen we graag 

hulp vragen. Indien je op woensdag omstreeks 08.45 uur een beetje 

tijd vrij hebt om te schillen of fruit/groente te versnijden, dan mag je  

dit melden via mail (info@vbs-dewaaier.be). Schilouders zijn niet                     

elke week nodig. Alvast bedankt! 

 



 

‘Speelgoeddag’ 

Naar aanleiding van het feest van de Sint vindt in onze school een speelgoeddag plaats.                    

Tijdens de speeltijden en de middag mag er gespeeld worden met meegebracht speelgoed.                                        

Opgelet: Al wie speelgoed meebrengt, is zelf verantwoordelijk. U, als ouders, beslist wat 

zoon– of dochterlief mag meebrengen. We vragen wel om geen computerspelletjes of ander 

speelgoed met batterijen mee te geven. Wij hopen er een leuke speeldag van te maken. 

De leuke gekke Halloween sponsortocht 

De sponsortocht was toppie. We mochten een attribuut meenemen van Halloween. We waren 

met de hele school. Dus dat maakt het leuk en natuurlijk waren de juffen en meesters ook mee. 

Waar zijn we allemaal geweest: in het bos met de gekleurde bladeren, op het voetbalveldje ge-

geten en vertrokken en aangekomen bij onze school.                                                                                 

Wanneer was de sponsortocht: we zijn de dag net voor de Herfstvakantie gegaan het was echt 

super leuk. We zijn vertrokken om half 10 en de dag was op 28/10                                                       

Waarom zijn we geweest: we zijn geweest om geld in te zamelen. Hoe zijn we gegaan: we zijn 

te voet gegaan maar dat maakt het ook wel leuk. Er waren 3 groepen en wij hadden 10 km                  

gewandeld. Echt super leuk, kom de volgende keer zeker mee. Onderweg waren er nog juffen 

en meesters verkleed. Daaaag !!!                                                                                                                                   

Geschreven door Julia Moorthamers en Delphine Fransen 



 

‘Oproep’ 

Onze zesdeklassers beginnen stilaan af te tellen naar hun sneeuwklasavontuur. 

In het kader van duurzaamheid, hopen we dat er niet teveel materiaal voor eenmalig   

gebruik moet worden aangekocht.  

Heb je zelf thuis nog skimateriaal liggen, bijvoorbeeld skibroek, jas, sokken, helm,... en 

je wil dit graag wegschenken aan onze school of uitlenen aan ouders van het 6de leer-

jaar, geef ons dan zeker een seintje voor 7 december aub. Dit mag via info@vbs-

dewaaier.be en/of via lienvandenputte@gmail.com.  

Ouders die graag skimateriaal lenen via de school, mogen ook een seintje geven 

voor 7 december aub. Op die manier hebben we nog tijd om materiaal te verzamelen 

en te verdelen. Hiermee willen we graag klaar zijn voor de kerstvakantie, zodat al onze 

sneeuwklasouders tijdig weten waar ze zelf nog voor moeten zorgen. 

Alvast bedankt om dit bericht te verspreiden onder familie/vrienden. 

‘Schoolfeest’ 

Het schoolfeest vindt plaats                  

op zaterdag 6 mei 2023!  

De kalender van onze school 
vind je op de website of                  

via deze link. 

 

1. Ga naar www.trooper.be/klimtorenwaaier. 

2. Zoek de shop waar je wil aankopen. 

3. Doe je aankoop net zoals anders. 

CARNAVALSTOET 

Op vrijdag 17 februari 2023 

om 13.15 uur is er 

een grote optocht voorzien door 

de straten van het dorp. Het is een 

gezamenlijk initiatief van de 

3master, de Klimtoren, De Vlieger 

en de Waaier. 

Meer info volgt nog. 

http://www.vbs-dewaaier.be/kalender

